
PERSBERICHT 

Gezocht:  ouderen en (ex)mantelzorgers voor het project : familie (in)zicht 

Wij zoeken: 

8 ouderen en/of mantelzorgers in de buurt van Zwolle 
8 ouderen en/of mantelzorgers in de buurt van Amersfoort 
8 ouderen en/of mantelzorgers in de buurt van Utrecht 
 

Algemeen 

Het project Familie (in)zicht  ontwikkelt een vernieuwend lespakket van 8 weken voor de 

ouderenzorg. Het Deltion College in Zwolle en het ROC Midden Nederland testen het pakket in het 

studiejaar 2014/2015.   

Ouderen en mantelzorgers vertellen tijdens de lessen vanuit hun eigen perspectief. We willen de 
toekomstige studenten  laten kennismaken met de verschillende perspectieven die er in een 
zorgsituatie aanwezig zijn, de oudere, de mantelzorger en  de professional.  
 
De lessen gaan via e-learning en bijeenkomsten bij zorgorganisaties.  We werken met de “wisdom of 
the crowd”, via een website  kunnen geïnteresseerden in het hele land meewerken aan de 
materiaalontwikkeling. ( www.deprofessionelemens.nl/ontwikkel-mee ) 
 
De lesmodule sluit af met een beoordeling door de oudere en/of  de mantelzorger. De student wordt 
getoetst op het goed kunnen aansluiten bij een oudere en zijn gezinssysteem of netwerk.  Zo leert de 
aankomende professional te werken volgens zorg en welzijn nieuwe stijl waarin het samenwerken 
met het gezinssysteem, mantelzorgers en vrijwilligers centraal staan.  
 
We gebruiken recente inzichten door samenwerking met 2 lectoraten van VIAA (de Gereformeerde 
Hogeschool) in Zwolle. HBOV- en Social Work-studenten onderzoeken de effectiviteit van het 
lesprogramma. Het definitieve lesmateriaal komt op een vrij toegankelijke website. 
 
Wat voor ouderen en mantelzorgers zoeken wij? 
 
Wij zoeken mensen die: 

- zelf ervaring hebben met het geven /ontvangen van zorg, en daarover willen vertellen; 
- ervaring hebben in het samenwerken  met professionele zorgverleners, en; 
- ideeën hebben hoe deze samenwerking op een goede manier kan verlopen. 

Wij zoeken mensen die zowel goede als minder goede ervaringen hebben en die in staat zijn met 
enige afstand / reflectie te kijken naar hun ervaringen.  
Het gaat om zorg die zowel thuis geboden wordt als in verzorgings- of verpleeghuizen of in 
kleinschalige woonvormen. 
 
Ons doel is om aankomende beroepsbeoefenaren te doordringen van en te laten oefenen met: 

- het  belang van het laten van de eigen regie bij de ouderen zelf; 
- de noodzaak tot goede samenwerking met mantelzorgers; 
- goed aansluiten bij de situatie die ze aantreffen met behoud van hun professionaliteit. 
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Tijdsinvestering:  ouderen en/of (ex) mantelzorgers 
 
December 2014 en Januari 2015 : 
Voorbereiding:  8 uur ( 1 x bijeenkomst: 27 januari 2015, 1 x e- learning module) 
 
Maart 2015 tot en met Mei 2015 
Uitvoering:  12 uur (4 x lesgeven en deelnemen aan een trainingssessie) 
 
Juni 2015 
 
Beoordeling van de studenten en de evaluatie van het programma:  4 uur 
Totale tijdsinvestering is 24 uur in de periode december  2014– juni 2015 
 
Daarnaast kunnen ouderen en mantelzorgers meelezen en commentaar geven op het materiaal wat 
via e-leaning ontwikkelt wordt. Dit kost ongeveer 6 uur. Deze extra tijd is optioneel. 
 
Wij hopen dat ouderen en mantelzorgers die deelgenomen hebben in 2015, het jaar daarop ook 
weer mee willen doen of bereid zijn eventuele opvolgers voor de studiejaren daarna te werken. 
 
Vergoeding: 
De ouderen /(ex) mantelzorgers krijgen 

- de kans om hun ervaringen door te geven aan aankomende professionals. 
- reiskosten vergoeding 0.28 cent per kilometer. 

 
Meer informatie en aanmelden bij: 
 
Cornelis Kapitein: ckapitein@deltion.nl 06-37322344 
Gerry van der Hulst: gvdhulst@deprofessionelemens.nl 06-18487564 
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